
INWERKTRAJECT BEGINNEND SCHOOLLEIDER
12 november 2020
Net begonnen als schoolleider in het middenmanagement?  
En zoekt u reflectie en verdieping op uw leidinggevende  
kwaliteiten en een impuls voor een goede start op uw school? 
In dit inwerktraject doet u kennis op over leidinggeven in het 
onderwijs en reflecteert u met collega-schoolleiders op uw 
nieuwe functie. 

LEIDERSCHAPSCAFÉ REGIO WEST
16 november 2020
Bent u team- of schoolleider en wilt u kennis en inspiratie 
opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale  
Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst. 

WORKSHOP: HOE GEEF JE SYSTEMATISCH 
LEIDING AAN ONDERWIJSONTWIKKELING? 
17 november 2020
Het is belangrijk om bij een onderwijsontwikkeling alle 
docenten te betrekken én gebruik te maken van de beschikbare 
kennis. Anje Ros laat tijdens deze online workshop zien welke 
rol u daar als schoolleider in heeft. 

LEIDERSCHAPSCAFÉ REGIO LIMBURG
26 november 2020 
Bent u team- of schoolleider en wilt u kennis en inspiratie 
opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale  
Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst.  

LEERTRAJECT VO-INTERVISIEBEGELEIDER
26 november 2020 
Tijdens dit traject leert u verschillende intervisiemethodieken 
toe te passen in het dagelijks leidinggeven aan uw team. Zo 
leert u bijvoorbeeld de dynamiek in uw team positief in te  
zetten, krachtige vragen te stellen en zo diepgang en reflectie 
in gesprek met teamleden te faciliteren. 

LEIDERSCHAPSCAFÉ REGIO MIDDEN
26 november 2020 
Bent u team- of schoolleider en wilt u kennis en inspiratie 
opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale  
Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst. 

 

AGENDA 
SCHOOLLEIDERS

De VO-raad blijft investeren in de versterking van  
leiderschap binnen scholen, onder meer door in te  
zetten op de professionalisering van schoolleiders. 
De programma’s van de VO-raad bieden diverse  
professionaliseringsactiviteiten aan die van nut kunnen 
zijn tijdens uw loopbaan. Onderstaand een overzicht 
van de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden.
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LANDELIJKE CONFERENTIE (ONLINE) 
‘PASSEND ONDERWIJS; STAPPEN VOORUIT!’ 
DOOR INTEGRATIE SPECIAAL  
EN REGULIER ONDERWIJS
27 november 2020
In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor 
integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen 
als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling van passender 
onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor wordt op  
27 november 2020 een landelijke conferentie georganiseerd 
over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal en 
regulier onderwijs. 

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN  
EEN GOEDE START
30 november 2020
Voor zowel startende leraren als startende schoolleiders is de 
beginperiode vaak lastig. Een starter krijgt te maken met 
nieuwe verantwoordelijkheden, is op zoek naar zijn positie in 
de schoolorganisatie en de werkdruk ligt hoog. Tijdens deze 
masterclass verkennen we vanuit zowel de theorie als de prak-
tijk de rol van schoolleiders in het begeleiden van startende 
leraren en startende schoolleiders. We maken hierin de verbin-
ding met strategisch personeelsbeleid en een professionele 
leercultuur. 

LEERGANG STRATEGISCH HRM
7 januari 2021
Wat zijn de uitgangspunten van goed HRM-beleid? Hoe past 
u deze uitgangspunten vervolgens toe op de praktijk van het 
voortgezet onderwijs? En, welke rol hebt u als bestuurder of 
schoolleider bijvoorbeeld bij de implementatie van strategisch 
HRM? Tijdens de leergang Strategisch HRM krijgt u antwoord 
op deze en gerelateerde vragen. 

ONTWIKKELTRAJECT PEOPLEMANAGEMENT
8 januari 2021 
Een goede peoplemanager heeft oog voor de behoeften en 
drijfveren van zijn medewerkers, maar ook voor de team- 
behoeften. Wilt u leren hoe je leraren ondersteunt in hun 
dagelijkse werk én persoonlijke ontwikkeling? Hoe u als  
leidinggevende de onderwijskundige doelen kunt realiseren? 
En hoe u het goede gesprek aangaat met de medewerkers aan 
wie u leiding geeft? Dan is dit ontwikkeltraject wat voor u. 

INTERVISIETRAJECT LEIDINGGEVEN  
IN DIALOOG
15 januari 2021
Als team- of afdelingsleider heeft u een sleutelpositie in de 
school; u legt de verbinding tussen leerlingen, docenten en  
de eindverantwoordelijk schoolleider. Juist daarom is het 
belangrijk dat u de dialoog aan blijft gaan met verschillende 
betrokkenen. Dit nieuwe intervisietraject gaat in op de vraag 
hoe u, vanuit dialoog met anderen, inhoudelijk en strategisch 
vorm kunt geven aan actuele vraagstukken. We besteden  
tijdens dit traject aandacht aan thema’s als veranderkunde, 
gespreid leiderschap, co-creatie en het professionele gesprek, 
telkens met de focus op anders lesgeven, anders organiseren 
en anders leidinggeven. 

LEIDERSCHAPSCAFE REGIO MIDDEN
18 januari 2021
Bent u team- of schoolleider en wilt u kennis en inspiratie 
opdoen over leiderschap? Kom dan naar de Regionale  
Leiderschapscafés van Schoolleiders voor de Toekomst. 

MASTERCLASS KENNISGEDREVEN 
LEIDERSCHAP
28 januari 2021
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat onderzoeksmatig 
werken bijdraagt aan betere leerprestaties en veranderingen  
in de schoolcultuur. In deze masterclass leert u meer over de 
principes van (wetenschappelijk) onderzoek en het onderzoeks- 
matig werken. U krijgt handvatten aangereikt voor het versterken 
van uw eigen onderzoeksmatig werken en uw onderzoeksmatige 
rol als schoolleider. Er worden verschillende vormen en toe-
passingen van onderzoek verkend, van schooldata tot weten-
schappelijk onderzoek.  

INTERVISIETRAJECT STRATEGISCH  
EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
12 februari 2021 
Hoe geeft u als schoolleider op een strategische manier  
leiding aan actuele vraagstukken? En hoe houdt u oog voor  
uw persoonlijke waarden binnen uw leidinggevende functie? 
In dit nieuwe intervisietraject verkent u deze vragen samen met 
collega-schoolleiders, door een combinatie van inhoudelijke 
workshops en intervisiesessies. 
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Blijf op de hoogte van de professionaliseringsagenda  
via de nieuwsbrief VO-actueel en www.vo-raad.nl  
of kijk op de websites van de programma’s 
VO-academie, Voortgezet Leren, Steunpunt 
Passend Onderwijs, Platform Samen Opleiden  
en Professionaliseren en Vensters.
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